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KROTOSZYN

Zbrodnie i występki, odnoszące się
do wykonywania praw obywatelskich.
§ 105.
Kto przedsiębierze rozbicie Sejmu
albo innego zgromadzenia ustawodaw
czego w Polsce albo zniewolenie ich
do powzięcia lub zaniechania uchwal
albo usunięcie przemocą członków z
tego zgromadzenia, ulega karze cięż
kiego więzienia najmniej pięcioletniego,
albo osadzenie w twierdzy na taki
sam przeciąg czasu.
W razie okoliczności łagodzących
stosuje się karę osadzenia w twierdzy
najmniej na rok.
§ 106.
Kto uniemożliwia członkowi wspom
nianego zgromadzenia przemocą olbo
groźbą spełnienia przestępstwa udanie
się na miejsce zgromadzenia lub gło
sowania ulega karze ciężkiego więzie
nia do pięciu lat albo osadzenia w
twierdzy na taki sam przeciąg czasu.
W razie okoliczności łagodzących
stosuje się osadzenie w twierdzy do
dwóch lat.
§ 107.
Kto przemocą, lub groźbą spełnie
nia przestępstwa, uniemożliwia obywa
telowi polskiemu we wykonaniu jego
praw obywatelskich wybór lub głoso
wanie, ulega karze więzienia najmniej
sześciomiesięcznego, albo karze osa
dzenia w twierdzy do pięciu lat.
Usiłowanie jest karalne.
§ 108.
Kto w sprawie publicznej, mając
sobie poruczone zbieranie kart wybor
czych, kart głosowania lub innych
znaków wyborczych, albo prowadzenie
odnośnego protokółu, umyślnie spowo
duje nieprawdziwy wynik aktu wybor
czego albo wynik fałszuje ulega karze
więzienia od tygodnia do trzech lat.
Jeżeli czynu dopuszcza się osoba,
której nie poruczono zbierania kart lub
znaków, ani innej iczynności przy od
bywaniu wyborów, stosuje się karę
więzienia do dwóch lat.
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sobota, dnia 26-go sierpnia 1922.

Nożna także orzec utratę praw
czci obywatelskiej
§ 109.
Kto w sprawie publicznej kupuje
sprzedaje głos wyborczy, ulega karze
więzienia od miesiąca do dwóch lat
można także orzec utratą praw czci
obywatelskiej.
Na obszarze b. dzielnicy pruskiej
położonych w obrębie b. linji demarkacyjnej obowiązują ponadto dwa na
stępujące rozporządzenie Komisarjatu
Naczelnej Rady Ludowej.
Rozporządzenie z 22 marca 1919
r. poz. 10 Tygodnika Urzędowego Nr. 2.
§ iKto w jakikolwiek bądź sposób
przez nadużycie swego stanowiska
lub socjalnego wpływa na trzecie osoby
co do wykonania lub nie wykonania
praw wyborczych, karany będzie przez
sąd doraźny więzieniem aż do pięciu lat.
§ 2.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuję
z dniem 22 marca J919 r.
II.
Dekret z 2 maja 1919 r. poz. 49
Tygodnika Urzędowego Nr. 11.
DEKRET
o postanowieniach karnych za przeciw
działanie wyborom do Sejmu i wykony
waniu obowiązków poselskich.
Art. 1.
Kto przeszkodzi wyborcy za pomocą
gwałtu na osobie, groźby karygodnej,
podstępu, nadużycia władzy lub unie
możliwienia styczności z odpowiedniemi
osobami urzeczywistnienia prawa wol
nego wyboru do Sejmu, podlega karze
więzienia do roku jednego.
Jeżeli przestępstwo zostało speł
nione przez kilka osób lub przez urzędnika podczas wykonywania obo
wiązków służbowych, dotyczących nad
zoru nad prawidłowością wyborów,
winny podlegać karze więzienia na
czas od roku jednego do lat trzech.

Art. 2.
Kto podburza do przeciwdziałania
wyborom do Sejmu podlega karze
więzienia do roku jednego.
Art. 3.
Kto nakłania wyborcę za pomocą
poczęstunku daru, obietnicy korzyści oso
bistej lub podstępu do głosowania przy
wyborach do Sejmu na rzecz nakła
niającego lub wskazanej przezeń osoby,
podlega karze więzienia do roku jednego.
Tej samej karze podlega wyborca,
który zgodzi! się na poczęstunek, dar
lub korzyść osobistą, aby głosować na
rzecz wskazanej mu osoby.
Art. 4.
Kto przeszkadza czynności zebrań
przedwyborczych Izb Komisji wybor
czych do Sejmu za pomocą gwałtu na
osobie, groźby karygodnej, podstępu,
nadużycia władzy, uszkodzenia lokalu,
przeznaczonego na zebranie, lub sztucz
nego zanieczyszczenia powietrza, jeżeli
ustawa nie przewiduje kary cięższej,
podlega karze więzienia od roku jed
nego do trzech lat.
Jeżeli przestępstwo zostało speł
nione przez kilka osób uzbrojonych,
to winni podlegają karze więzienia na
czas od trzech do sześciu lat.
Art. 5.

Kto bierze udział w wyborach do
Sejmu z wiedzą, że prawa do tego
nie posiada, podlega karze aresztu.
Tej karze podlega wyborca, który
głosuje więcej niż raz jeden lub tei
poza swoim obwodem.
Art. 6,
Kto popełni nadużycie przy przyj
mowaniu lub obliczaniu głosów wy
borczych do Sejmu, podlega karze
więzienia na czas od roku jednego do
lat trzech.
Art. 7.
Kto ukryje, uszkodzi, fałszuje listy,
protokóły, lub inne dokumenty doty
czące wyborów podlega karze więzienia
od roku jednego do trzech lat.
Jeśli przestępstwo zostało spełnione
przez kilka osób uzbrojonych, to winni

podlegają karze więzienia na czas od
trzech do sześciu lat.
Art. 8.
Kto nie dopuści posła do Sejmu —
za pomocą gwałtu na osobie, kary
godnej groźby, podstępu lub nadużycia
władzy do wykonania obowiązków,
związanych z jego mandatem, podlega
karze więzienia na czas od trzech do
sześciu iat.
Art. 9.
Wykroczenia przeciw powyższemu
dekretowi podlegają rozoatry waniu przez
sądy doraźne.
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Krotoszyn, dnia 19 sierpnia 1922 r.
Starosta.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r.
w sprawie wolności zgromadzeń
przedwyborczych.
Art. 1.
Wszystkie zgromadzenia zwoływane
przez wyborców, względnie przez kan
dydatów na posłów w okresie wybor
czym, t. j. od dnia rozpisania wyborów,
aż do dnia wyborów nie wymagają
zezwolenia władz administracyjnych.
Art. 2.
Zgromadzenie przedwyborcze na
placach i drogach publicznych winno
być zgłoszone przez osobę, zwołującą
zgromadzenie przed odpowiednią wła
dzą administracyjną I instancji lub naj
bliższemu posterunkowi policyjnemu w
terminie nie późniejszym niż na 24
godziny przed rozdoczęeiem zgro
madzenia.
Art. 3.
Zgłoszenie, wspomniane w art. 2,
może być pisemnie albo ustnie i po
winno zawierać:
1) Imię i nazwisko zwołującego,
2) oświadczenie, że zgromadzenie to
jest przedwyborcze, 3) adres zwołują
cego. Władze niezwłocznie wystawiają
poświadczenie o zgłoszeniu zgroma
dzenia.
Art. 4.
Wymienione w art. 3 zgłoszenia i
poświadczenia są wolne od wszelkich
opłat stemplowych.
Art. 5.
Ustawa nieniejsza nie krępuje w
niczem zebrań w lokalach zamkniętych,
przyczem podwórze i ogródek, stano
wiące organicznie zamkniętą całość z
gmachem, uważa się za lokal zamknięty.
Art. 6.
Wszystkie postanowienia dotych
czasowych przepisów, sprzeczne z ni
niejszą ustawą tracą moc prawa.
Art. 7.
Ustawa niniejsza wchodzi w życie
z dniem jej ogłoszenia, a wykonanie jej
powierza się Ministrowi Spraw We
wnętrznych.
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Krotoszyn, dnia 19 sierpnia 1922 r.
Starosta.

Zamknięcie komunikacji na szosie
z powodu budowy mostu.
Szosę Krotoszyn—Rawicz pomiędzy
stacjami 10,9 do 11,1 (Kuklinów—
Wyganów) zamyka się aż do odwołania
zpowodu budowy mostu przez rzekę Orlę.
Komunikacja może się odbywać
drogą polną przez gminę Wyganów. 172
Krotoszyn, dnia 22 sierpnia 1922 r.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego,
w z. Klemczak.
Wybory i mianowania.
Położnej Pani Antoninie Mogiełce
z Baszkowa powierzono obwód akuszerski w Baszkowie, składający się z
gmin: Baszków. Bestwin Ruda, Trzaski,
Trafary i Dziewiąte.
Położnej Pani Katarzynie Nowackiej
z Krotoszyna powierzono obwód akuszerski popaniRitterowej w Krotoszynie.
Położnej Pani Weronice Gryszczyńskiej z Krotoszyna powierzono obwód
akuszerski w Krotoszynie po pani
Eckowej.
Odnośnym urzędom policyjnym wzgl.
przełożonym gmin i obszarów dworskich
daje się powyższe do wiadomości
z równoczesnem zawezwaniem być po
łożnej obwodowej przy jej wykony
waniu obowiązków zawodowych w razie
potrzeby ochronć i pomocą.
169
Rada szkolna katolickiej gminy
szkolnej w Sośniczynie wybrała na
rendanta kasy szkolnej Stanisława
Zamka — gospodarza z Sośniczyna,
członka rady szkolnej.
Wybór zatwierdzam.
170

Jako drugą zastępującą przełożoną
obszaru dworskiego w Smoszewie za
twierdzam p. Weronikę Joachimiakową,
książkową w Smoszewie.
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Krotoszyn, dnia 10 sierpnia 1912 r.
Starosta.
Niżej podani stawili wniosek o wy
jazd do Niemiec na stałe.
Gorner Anna Roszki
Petzold Ryszard Dobrzyca z famiiją
Mueller Adolf Krotoszyn
,,
Jonas Paulina Krotoszyn
Bautz Albertina Dobrzyca
Schuhardt Selma Krotoszyn
Proesch Ryszard Krotoszyn
,,
Holz Bernard Zduny
„
Lewin Fryderyka Dobrzyca
„
Paul Ludwiki Zduny
Ludwik Paweł Zduny
Nitsche Józef Zdnny
Schmul Hermann Dobrzyca
Schmnl Juljb
,,
Rawitscher Sara Krotoszyn
Jaehmert Juljanna
,,
Schulz Frieda Jasnopole
Schnabel Ida Krotoszyn
Ritter Hermann Zduny z famiiją
Czapska Ida Krotoszyn
Czapska Fanny ,,
Hoppe Hulda
,,
Duffort Ida
„
Duffort Anna, Erich i Kurt Krotoszyn
Raschke Alfred Zduny z famiiją
Weihs Hermann Perzyce
„
Fiedler Klara Perzyce
„
Friedmann Wilhelm Kobylin „
Horwitz Flora i Cecylja Krotoszyn
Wolfsohn Salo Krotoszyn
Krotoszyn, dnia 17 sierpnia 1922 r.
Starosta.

DRUKI

W czwartek, 31 sierpnia 1922
popołudniu o godzinie 3-ej

wykonuje

w y d zie rża w ie n ie
p o traw u

Zakład Graficzny
w K r o to s z y n ie

w L u to g n ie w ie .

Kupujemy w ilościach wagonowych i mniejszych
k o n iczyn y, łubiny, w ykę, siem ię,
rz e p a k , g ro ch „ W ikto rja“
i g ro ch zielony.

P oznań , plac W olności 7 .
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